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 ؟ ماھي أقسام الكلمة
 :ھي الكلمة في اللغة العربیّة تقسم إلى ثالثة أقسام*

 حرفال -۳  فعل ال -۲   االسم -۱
وھو یشیر إلى إنسان، ھو كّل ما یدلّنا على معنى غیر مقترن بزمن معیّن،  في اللغة العربیّةاالسم  : االسم)) ۱

 أو حیوان، أو نبات، أو مكان، أو صفة، أو زمان بدون التقیّد بزمن حدوث الشيء. 
 شھًرا ........" –الصدق  –مصر  –جزر  –أسد  –مثل:"أحمد 

 .وینتھي بتاء مربوطة قبولھ لـ "أل التعریف" والتنوین، وقبولھ ألحرف النداء، وأحرف الجر االسم ومن عالمات
 "صورة - في حدیقة الحیوان –طالب العلم  یا –یوًما  –المدرسة مثل:" 

في اللغة العربیة ھو كل لفظ أو كلمة تدلّنا على حدث معیّن في زمنھ الخاص بھ، والفعل یكون  الفعل:  الفعل)) ۲
 وینقسم من حیث الزمن إلى ثالثة أنواع ھي: مقترناُ بزمن حدوث الشيء

  .أو عمل وقع في الزمن الماضي وانتھى  : ھو ما دّل على حدثفعل ماض -۱
 فّكَر.  - لعبَ   - قرأَ   - درسَ   - كتبَ   -  نامَ   - : جلسَ  مثل

 إعراب الفعل الماض :
 الفعل الماضي دائما مبني، وحاالت بناء الفعل الماضي ثالثة ھي : 

 یث ، أو ألف االثنین . یبنى الفعل الماضي ،علي الفتح إذا لم یتصل بآخره شئ ،أو اتصل بھ تاء التان -۱
 .في االمتحانِ  نجَحاالتلمیذان  -۳،  .سعاد نجَحتْ  -۲،         .المسافرُ  جاءَ  -۱مثل:

 
 
 
 
 
 

 لنسوه ).یبني الفعل الماضي علي السكون إذا اتصل بھ ضمیر رفع متحرك مثل(تاء الفاعل ،ناء الفاعلین، نون ا -۲
 الدرس ُ كتْبنَ التلمیذات  -۳،     الدرس كتبنا -۲الدرَس.        ،   كتْبتُ  -۱مثل: 

 
 
 
 

 یبني الفعل الماضي علي الضم إذا اتصلت بھ واو الجماعة . -۳
 في االمتحان ِ. نجُحواالتالمیذ  -۱مثل: 

 
 
 
 
 
 
 :ھو ما دّل على حدث أو عمل في الوقت الحاضر أو المستقبل فعل مضارع:   -۲

 یفّكر.  - یلعب  - یقرأ  - یدرس  - یكتبمثل :
 

 إعرابھا الكلمة
  التلمیذان

  نجحا
  في

  االمتحان

 إعرابھا الكلمة
  كتْبتُ 

  الدرسَ 

 إعرابھا الكلمة
  التالمیذ
  نجحوا

  في
  االمتحان

 مراجعة لما سبق



۳ 
 

 : المضارعإعراب الفعل 
 .ونون التوكید إذا لم یسبقھ ناصب أو جازم ولم یتصل بنون النسوة  وعالمة رفعھ الضمةیكون الفعل المضارع مرفوعا ً -۱

 .یصوُم المؤمن رمضانمثل : 
 
 
 
 

 )تعلیلالم ال -حتى  -كي  -لن –أن ( إذا سبقھ أحُد حروف النصب التالیة وھي : بالفتحة ینصب الفعل المضارع -۲
 .  مثل: ندعو هللا أن یغفَر لنا 

  
 
 
 
 

 
 

 
 ال الناھیة ) –الم األمر –( لْم یجزم  الفعل المضارع إذا سبقھ أداة من أدوات الجزم وھي: -۳

 مثل: ال تتكبر على الناس.
 
 
 
 
 

================================================= 

 : یجب تنفیذه في ذات اللحظة أو"تنفیذه عقب األمر مباشرةً"ھو ما دّل على حدث : أمرفعل 
 قْل. – فّكر –أحترم   -أطْع  – كتبا مثل :

 : األمرإعراب الفعل 
 مبني، وحاالت بناء الفعل األمر أربعة ھي :  الفعل األمر دائما

 البناء علي السكون: -۱
 إلي الناسأحِسْن مثل: یا محمد ، 

 البناء على الفتح: -۲
 .على الشدائد اْصبَرنَّ مثل: یا أحمد، 

 حذف حرف العلة:البناء على  -۳
 إلي الرحمةِ  ادعُ مثل: یا أحمد، 

 البناء على حذف النون .  -٤
 عندنا.أقیُموا  مثل: یا رجال،

ط بین األسماء واألفعال، وبین أجزاء ـــللرب المستخدم الحرف وــــھ الحرف في اللغة العربیّة : الحرف ))۳
ستخدام الحرف وحده إلعطاء معنى معیّن، وإنّما یجب أن یكون االجملة نفسھا، وھو یّدلنا على معنى غیره، فال یمكن 

 إعرابھا الكلمة
  یصومُ 
  المؤمن
  رمضان

 إعرابھا الكلمة
  ندعو
  هللا
 نصب للمضارع مبنى على السكون الظاھر ال محل لھ من اإلعراب حرف أن

  یغفر
  لنا

 إعرابھا الكلمة
 حل لھ من اإلعرابحرف نھى و جزم مبنى على سكون المد المقدر ال م ال

  تتكبر
  على

  الناس



٤ 
 

 .مقترناُ بغیره من أقسام الكالم
 من األمثلة على األحرف:* 

 .)الالم  - الكاف  - الباء –في  – على – عن -  إلى  - من(  أحرف الجر: -ا 
یعود العمال ......... المصنع مساًء .......  -۲  . یذھب محمد ....... المدرسة مبكًرا -۱مثل: 

 بیوتھم
 رفوف في المكتبة.نضع الكتب ........  -٤   أسال ...... صدیقي عندما یغیب. -۳       

 
 )ال  - لن  -  لم(. أحرف النفي: ۲

 ........ أذھب إلي الحفل أمس. -۲   ....... أُصاحُب كاذب أبًدا. -۱مثل: 
 ........ أُسافُر إلي اإلسكندریة ھذا الصیف. -۳       

 
  )ثم - فــ   –أو  - و( أحرف العطف:  -۳

 وصل القطار إلى المحطة ......ر كب الركاب القطار. -۲  ذھب أحمد .....وحمد إلى النادي أمس. -۱مثل: 
 سوف نسافر ھذا الصیف إلى الغردقة ..... اإلسكندریة. -٤ زرع الفالح الحقل ....... حصد المحصول. -۳       

 
 الھمزة) –( ھل  أحرف االستفھام: -٤

 كون سؤال  لإلجابات التالیة:،    ھل كتبت واجباتك أمس؟ -۱مثل: 
 ، ..........................................................  * نعم .....................................................        

 نعم تناولت طعام الغشاء. ،  * ال لم ...................................................        
 ..........................................................، .    أحضر أخوَك من السفر؟ -۲       

 ، نعم حفظُت النص .  * .........................................................        
=============================================================== 

 ؟الضمائرماھي 
  .وتنقسم إلىن�ا�ة عن االسم الظاهر لالختصار  ،أو غائبمخاطب، متكلم، أودالةعن میر اسم جامد وضع للكنا�ة الالض*

 أوال: الضمائر المنفصلة وھي :
 : {أنا، نحن}) ضمائر المتكلم ، * للرفع۱(
 ،..........تلمیذة مجتھدة.  مثل :............ تلمیذ مجتھد. "أنا" للمفرد المذكر والمؤنث: -۱
 ، ......... معلمون مخلصون. مثل:............ معلمتان مخلصتان. بنوعیھ: "نحن" للمثنى والجمع -۲
 ھات مثال من عندك:   :}{أنَت ،أنِت ،أنتما ، أنتم ، أنتنَّ ) ضمائر المخاطب،*للرفع ۲(
 .............................،..........  مثل :............ تلمیذ مجتھد.  " للمفرد المذكر:أنَت  " -۱
 .......................................،  .طبیبى ماھرةمثل:............   :للمفرة المؤنثة" أنِت  " -۲
 .......................................،  العبان بارعان.مثل :............   :للمثنى بنوعیھ" أنتما  " -۳
 .......................................،  جنود شجعان.مثل:............   :لجمع المذكر" أنتم  " -٤
 .......................................،  .فالحات نشیطاتمثل :............   المؤنث:لجمع  " أنتنَّ  " -٥
 ھات مثال من عندك:     :} {ھو، ھي ، ھما ، ھم ، ھنَّ ) ضمائر الغائب ۳(
 .............................،..........  .یذاكر دروسھ. مثل :...........  " للمفرد المذكر: ھو " -۱
 .......................................، تساعد أمھا في البیت.مثل:............   :للمفرة المؤنثة" ھي  " -۲
 .......................................، یذھبان لزیارة صدیقھما.مثل :............   :للمثنى بنوعیھ" ھما  " -۳



٥ 
 

 .............................،.......... یدافعون عن الوطن.مثل:............   :لجمع المذكر" ھم  " -٤
 .............................،.......... یساعدن المحتاج.مثل :............   المؤنث:لجمع  "ھنَّ  " -٥

=============================================================== 
 وتنقسم إلى:ثانیا:الضائر المتصلة وھي:

 تاتي في محل رفع فاعل وتشمل الضمائر التالیةضمائر متصلة للرفع وھي  -۱
 یاء المخاطبة المؤنثة)  -نون النسوة   -واوالجماعة  -ألف االثنین   -ناء الفاعلین  -( تاء الفاعل  

 التالمیذ .................. واجابتھم. -۲ .تقابالنرسة عندما على محمد في المد سلمتُ  -۱مثل: 
 األدیبات ............. قصص جمیلة -٤ عن صدیقتِك عندما تتغیب . أنت ..............  -۳       

 في رحلة إلى حدیقة الحیوان سافرنا -٥
 

 الیةوھي تاتي في محل نصب  مفعول بھ وتشمل الضمائر الت للنصبضمائر متصلة  -۲
 )"المتكلمین"ناء الفاعلین   - یاء المتكلم   -كاف المخاطب  -ھاء الغیبة (

 أكرمنا أبوك عندما حضرنا لزیارتك -۲    الكرة لعبھا محمد لزمیلھ -۱مثل: 
 ،......................................................   :...................................ھات مثال

 
 وتشمل الضمائر التالیة مضاف إلیھ) -(بعد حرف الجرتاتي في محل جر وھي للجرئر متصلة ضما -۳

 )"المتكلمین"ناء الفاعلین   - یاء المتكلم   -كاف المخاطب  -ھاء الغیبة (
 جمیلة مالبسـك یا أحمد، -۲    عطرة  رائحتھاالزھرة  -۱مثل:         

 ،......................................................    .....:..............................ھات مثال
 الدواء لھكشف الطبیب على المریض وكتب  -٤    .علیھوسلم  أخاكقابل أحمد  -۳       

 ،......................................................    :...................................ھات مثال
=============================================================== 

  ؟أسماء اإلشارةماھي 
 وتنقسم إلي:أو معنو�ة ،ألفاظ موضوعة للداللة على شيء معین ، واإلشارة إل�ه إشارة حس�ةأسماء اإلشارة وهي:

  ھؤالء " –ھاتان  –ھذان  –ھذه  –" ھذا  أوالً : أسماء اإلشارة للقریب ھي :
 ً  ھات مثال من عندك:  أولئك " –تلك  –ذلك  –" ذاك     : أسماء إشارة للبعید وھى :ثانیا

 .............................،..........  .كتاب مفیدمثل :............  " للمفرد المذكر:ذلك  –ذاك  -ھذا  " -۱
 .......................................،  .تلمیذة مھذبةمثل:............  :للمفرة المؤنثة" تلك  - ھذه " -۲
 .......................................، مھندسان مبتكران.مثل :............   :للمثنى المذكر" ھذان  " -۳
 .............................،.......... عاملتان مخلصتان.مثل:............   :للمثنى المؤنث" ھاتان  " -٤
 ..............................،.......... .أدباء بارعونمثل :............ :للجمع العاقل بنوعیھ "أولئك  -ھؤالء  " -٥

 تلك). -(ھذه  إذا كان المشار إلیھ جمعاً لغیر العاقل نستخدم اسم إشارة مفردة مؤنثة الحظ أن:
  ؟األسماء الموصلةماھي 

 هي: جملة تذ�ر �عده تسمى"جملة الصلة" وألفاظ االسم الموصول االسم الموصول:هو ما یدل على معین بواسطة
 )االئى  –االتى  –الذین  –اللتان  –اللذان  –التي  –الذي  (

 .یذاكر دروسھ بجد ینجح بتفوقالذي  التلمیذ مثل :  " للمفرد المذكر:الذي  " -۱
 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:

   تساعد أمھا یرضى عنھا هللا.التي  البنت: مثل  :للمفرة المؤنثة" التي  " -۲



٦ 
 

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
  حققا الفوز. اللذان الالعبانسلمت على  :مثل   :للمثنى المذكر" اللذان  " -۳

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
 شاركتا في مسابقة الشعر.اللتان  عادت التلمیذتان: مثل  :ؤنثللمثنى الم" اللتان  " -٤

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
  عن الوطن یدافعونالذین  سلمت على الجنود: مثل   :المذكرللجمع  "الذین  " -٥

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
  یخشین هللا یفعلن الخیردائًما.االتي  :مثل  :للجمع المذكر "االئى  –االتى  " -٥

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
=============================================================== 

 أسلوب االستفھام
 تفهام"؟".عالمة الس -٣ المستفهم عنه . -٢ أداة استفهام. – ١یتكون اسلوب االستفهام من 

 وتشمل:الفھم بالشيء ، والعلم بھ  أدوات مبھمة تستعمل في طلب *أدوات االستفھام:ھي

 )كم - كیف - أین – متى -ماذا  –ما  -مْن  -الھمزة  -ھل (
 المثبت، اإلجابة تكون بـ(نعم) "لالثبات" وبـ(ال) "للنفي"حرف استفھام یطلب بھ معرفة مضمون الجملة  : ھل -۱

 ھل عملت الواجب ؟،          مت الدرس ؟: ھل فھ مثل
         ...................................                 ..................................... 

 :الھمزة : یطلب باالستفھام بھا أحد أمرین -۲
  ـ معرفة مضمون الجملة ألن السائل یجھلھ ، وھي مثل " ھل " تماما .۱

 ؟ المدرسة الیومت إلى : أذھب مثل:
............................................... 

 یطلب بھا التعیین ، إذا كان السائل یعرف مضمون الجملة . أي تعیین أحد أمرین ، أو شیئین -۲
 ؟: أحضرت إلى المدرسة راكبا أم ماشیا مثل

   ....................................................... 
     من كسر زجاج النافذة؟مثل:   : اسم استفھام للعاقل ،" مْن "-۳ 
 ما لونك المفضل ؟ مثل: :لغیر العاقلاسما استفھام  "،ماذا –ما " -٤ 

 متى تذھب إلى المدرسة؟ مثل:  للزمان: اسم استفھام "،متى " -٥
 أین تسافرون ھذا الصیف ؟ مثل:  للمكان: اسم استفھام أین"، " -٦
 ؟ كیف كان االمتحان الیوم مثل:  للحال: اسم استفھام ف"،كی " -۷
 ؟لحدیقة الحیوان رحلةالكم تلمیذًا اشترك في  مثل:   للعدد: اسم استفھام كم"، " -۸
 ؟ لماذا لم تحضر أمس للمدرسة مثل:  لبیان السبب: اسم استفھام لماذا"، " -۹

 أسلوب النھي
 معین ویتكون من : أسلوب النھي :ھو طلب االمتناع عن فعل شئ

 الفعل المضارع . -۲  "ال الناھیة" -۱
  ، ال تعذب حیوان قط.   مثل: ال تغْش في االمتحان.

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
=============================================================== 

 أسلوب النفي 
 .ولھ أدوات مخصوصةوھي ھو أسلوب یراد بھ نقض فكرة وإنكارھا أسلوب النفي :

 لیس)  -ال  –لن  –(لم 
 ،مثل: لم أحضر المبارة باألمس.  لم : حرف نفي یسبق المضارع فیجعلھ ماضیًا في المعنى. -۱



۷ 
 

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
 لن أذھب إلى النادي غًدا.،مثل:  .ویفید نفي الفعل في المستقبللن : حرف نفي یسبق المضارع  -۱

 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
 ، .الفعل واالسم فینفي مضمون الجملة في كل وقت: حرف نفي یسبق  ال -۱

 ، ال أصحاب األشرارأبًدا   ال مھمل محبوب.مثل: 
 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:

 لیس اللھو مفیًدا،مثل:  فعل ناقص یفید النفي .:  لیس -۱
 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:

=============================================================== 
 أسلوب التعجب

تعبیر كالمي یدل على الدھشة واالستغراب ، عن الشعور الداخلي لإلنسان عند انفعالھ حین  :ھوأسلوب التعجب
 یستعظم أمرا نادرا ، أو صفة في شيء ما قد خفي سببھا .

 :ویتكون أسلوب التعجب من
 عالمة التعجب"!" -٤ والمتعجب منھ . -۳،    . ویأتي على وزن"أفعل" فعل التعجب -۲،.    التعجبیة  "ما "-۱

 ، ما اعظم الفارس!  أروع الزھرة! ، ما   !ما أجمل السماء مثل :
 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:

=============================================================== 
 أسلوب النداء

:ویتكون من خطاب یوجھ إلى منادى علیھ ِلیُْقبَِل أو ِلیُْنِصَت ویَْنتَبِھَ  :ھوأسلوب النداء  

جملة النداء. -۳        المنادى.      -۲             أداة النداء"یا"  -۱  

   ، ما فاطمة،احرصي على فعل الخیر   یا محمد، استمع لمعلمك جیًدا مثل :
 .....................................................................................................................ھات مثال من عندك:

=============================================================== 
 عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة

 في حالة الجر. الكسرةفي حالة النصب،  الفتحةفي حالة الرفع ،  الضمةعالمات اإلعراب االصلیة ھي:
 ع المؤنث السالم.في حالة نصب جم الكسرة، النصب والجرفي حالتي  الیاءفي حالة الرفع ،  األلفھي: الفرعیةعالمات اإلعراب 

 الجملة االسم�ة
 مم تتكون الجملة االسمیة ؟

  تتكون الجملة االسمیة من ركنین أساسیین ھما :
 وھو اسم مرفوع یقع في أول الجملة غالبًا ، وقد یتأخر تبعًا لسیاق الكالم . )) المبتدأ :۱
رفوع ولھ أنواع . ولیس شرًطا أن وھو مانفھم منھ المبتدأ وھو الذي یكمل معنى الجملة وھو م )) الخبر :۲

 الواو) –األلف  –والمبتدأ والخبر مرفوعان بــ( الضمة یكون الخبر ھو الكلمة الثانیة بعد المبتدأ.
 ساخن. ماء، في الكوب   .عصفورمثل: فوق الشجرة    

 ....................................................................................................................ھات مثال من عندك:
 یمكننا التعرف علي الخبر من خالل (( مبتدأ+ مالھ = اإلجابة من خالل الجملة تكون الخبر ))  -۱                      

 ون كلمة محبوب ھي الخبر ))= محبوب بذلك تك مالھ.(( التلمیذ  محبوبمثل : التلمیذ المجتھد                                  
   . جوزأن نخبر عنھ بالمفرد أو بجمع ینتھي(ات)یأو جمع ینتھي(ات) لغیر العاقل،جمع تكسیر لغیر العاقل إذا كان المبتدأ -۲

 . كثیراتأو  كثیرة* الكراسات على المكتب          . كثیراتأو  كثیرة* القرود في الغابة مثل :              
 
 

 ملحوظة



۸ 
 

   .مفیدالجید الكتاب  -۱    أمثلة :

=========================================================== 
 المھندسان بارعان . -۲

=========================================================== 
 .ماھرتانالطبیبتان  -۳

=========================================================== 
 .محبوبونمخلصون الالمعلمون  -٤

=========================================================== 
 البحار واسعة -٥

 
 
  

 
 

 الجملة الفعل�ة
 ؟ الفعلیةمم تتكون الجملة 

 –حرف جر  –مكمالت( مفعول بھ  -۳ فاعل -۲  فعل. -۱: تتكون الجملة الفعلیة من 
  ظرف..)

 أمر) -مضارع –حدث في زمن وینقسم إلى ( ماضى :الفعل )) ۱
 الواو)ب –األلف ب –وھو مرفوع (بالضمة  ولیس شرًطا أن یكون الكلمة الثانیة بعد الفعل وھومن قام بعمل الفعل :الفاعل)) ۲
 مفعول مطلق ) –مفعول ألجلھ  –حال  –ظرف  –حرف جر  –( مفعول بھ  :المكمالت)) ۳

 بالكسرة) –بالیاء  –ھو من وقع علیھ فعل الفاعل وھو منصوب ( بالفتحة  :* المفعول بھ 
   

 )) الفاعل= اإلجابة من خالل الجملة تكون  الفعل+ من أو مینمن خالل ((  الفاعلیمكننا التعرف علي   -۱                      
 )) فاعلھي  الجنديبذلك تكون كلمة  الجندي=  ن بیحاربمی.(( األعداء الجنديیحارب مثل :                                  

 )) مفعول بھ= اإلجابة من خالل الجملة تكون ، أو الفعل+ أیھ + الفعل المفعول بھ من خالل((ماذایمكننا التعرف علي  -۲          
 )) المفعول بھھي األعداء بذلك تكون كلمة  ألعداءا=  الجندي یحاربماذا .(( األعداء الجنديیحارب مثل :                                  

 
 
 
 

 إعرابھا الكلمة
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الكتاب
 نعت مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الجید
 خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة مفید

 إعرابھا الكلمة
  المھندسان

  بارعان

 إعرابھا الكلمة
  الطبیبتان
  ماھرتان

 إعرابھا الكلمة
  المعلمون

  صونالمخل
  محبوبون

 إعرابھا الكلمة
  البحار
  واسعة

 مفید:خبر مالھا الكتاب

 ...........:خبر مالھا ..........

 ...........:خبر مالھا ..........

 ...........:خبر مالھا ..........

 ...........:خبر مالھا ..........

 ملحوظة



۹ 
 

  یشرح المعلم الدرس -۱    أمثلة :

=========================================================== 
 لمدرسة صباًحا.یذھب أحمد ل -۲  

=========================================================== 
 یقف العصفور فوق الشجرة . -۳  

=========================================================== 
 تلعب ریم بالكرة -٤  

 

 
                      
 

 ؟ ماھو االسم المفرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ========================================================== 

 أمثلة:
    فاطمة فتاة مھذبة -۲     محمد تلمیذ مجتھد -۱
   .ةسافر أحمد ومحمد في رحلة إلى القاھر -۳

 إعرابھا الكلمة
  یشرح
  المعلم
  الدرس

 إعرابھا الكلمة
  یذھب
  أحمد

  للمدرسة
  صباًحا

 إعرابھا الكلمة
  یقف

  العصفور
  فوق

  الشجرة

 إعرابھا الكلمة
  تلعب
  ریم

  بالكرة

 اسم یدل على مفرد واحد ، أو واحدة .      
 ورقة .  - قلم   - فتى   - أحمد  - مثل : محمد 

 التكسیرعالمات إعراب جمع 
 بالكسرةیجر  -۳  بالفتحةینصب  -۲  بالضمةیرفع  -۱

 

 المفرد إعراب



۱۰ 
 

   محمد تلمیذ مجتھد -۱     

=========================================================== 
  فاطمة فتاة مھذبة -۲  

========================================================== 
  سافر أحمد ومحمد في رحلة إلى القاھرة. -۳

                                                                                                            

 ؟ المثنى االسمماھو
 
 
 
 
 
 
 

 الحظ أن:
 النعت التابع لمرفوع  "  –الفاعل    -الخبر    –من "  المبتدأ   إلى كل (ان) في حالة الرفع* یتم زیادة 
 الحال   "   –النعت التابع لمنصوب     –من "  ا لمفعول بھ   (ین) في حالة النصب إلى كل * یتم زیادة

 المضاف إلیھ" –لمجرور النعت التابع   –من " االسم المجرور  إلى كل * یتم زیادة (ین) في حالة الجر
========================================= 

 أمثلة:
     المعلمتان مخلصتان. -۲     التلمیذان مجتھدان. -۱

 عاد الرجالن من العمل مساًء . -٤   یذھب التلمیذان للمدرسة صباًحا. -۳
 . عزیزین سلمت على صدیقین -٦    شائقتین . قرأُت قصتین-٥

 إعرابھا الكلمة
  محمد
  تلمیذ
  مجتھد

 إعرابھا الكلمة
  فاطمة
  فتاة

  مھذبة

 إعرابھا الكلمة
  سافر
  أحمد

  و
  محمد
  إلى

  القاھرة

 إعراب المثىن 

ن بزیادة (ان) لنھایة الكلمة المفردة في حالة الرفع ، و(ین ) في حالتي ـالمثني ھو كل ما دل على اثنیـن أو اثنتی
 النصب والجر .

 المتنىعالمات إعراب 
 یجر بالیاء -۳  ینصب بالیاء -۲  باأللفیرفع  -۱

 



۱۱ 
 

   التلمیذان مجتھدان.  -۱     

=========================================================== 
 .المھندسان بارعان  -۲  

=========================================================== 
  یذھب التلمیذان للمدرسة صباًحا. -۳  

 عاد الرجالن من العمل مساًء . -٤  

=========================================================== 
 شائقتین . قرأُت قصتین -٥  

 
 
  

 
 

=========================================================== 
 . عزیزین سلمت على صدیقین -٦  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 إعرابھا الكلمة
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة التلمیذان
 نعت مرفوع وعالمة رفعھ الضمة مجتھدان

 إعرابھا الكلمة
  المعلمتان
  مخلصتان

 إعرابھا الكلمة
  یذھب

  التلمیذان
  للمدرسة
  صباًحا

 إعرابھا الكلمة
  عاد

  الرجالن
  من

  العمل
  مساءً 

 إعرابھا الكلمة
  قرأتُ 

  قصتین
  شائقتین

 عرابھاإ الكلمة
  سلمت
  على

  صدیقین
  عزیزین



۱۲ 
 

 ================================تدریبات================================
 

 أ))َعین المثنى المرفوع و المنصوب و المجرور في العبارات اآلتیة و بین السبب و عالمة اإلعراب في كل:
أكلت تفاحتین. -۲ ،                                  .البابان مفتوحان  -۱  

........................................................................................................................................  
قرأت من الكتاب صفَحتَْین. -٤ ،                             یجر المحراث ثوران. -۳  

........................................................................................................................................  
اشتریت الكتاب بقرشین. -٦ ،                    تمشي الدجاجة على رجلین. -٥  

........................................................................................................................................  
============= ========================================================================== 

 ب))ضع مثنى كل كلمة من الكلمات اآلتیة في جملة مفیدة
  ((   ))السفینة – النخلة  -قلم   -  بائع  -  عالم -  صورة

.......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  
============= ========================================================================== 

   ثِن ما یأتي:ج))
.سافر الولد في رحلة -۲ ،                                     شاھدت عصفوًرا في السماء   -۱  

........................................................................................................................................  

 
 

 ؟الجمع  االسمماھو 
 
 
 

أوالً: جمع المذكر السالم : ھو ما دل على  أكثر من اثنین  بزیاة (ون ) إلى نھایة الكلمة المفردة المذكرة في حالة 
  الرفع ؛ وزیادة (ین) في حالتي النصب والجر

دولة المعلمین ،* كرمت ال ،* یذھب المعلمون إلي المدرسة كل صباح .   *المعلمون مخلصون في عملھم 
 المخلصین .

 ....................................................................................................................من عندك: أمثلةھات 
 
 وي حالة الرفع الكلمة المفردة ف ة) إلى نھایاتین  بزیاة (تالسالم : ھو ما دل على  أكثر من اثن المؤنثجمع ثانیًا: 

 .النصب والجر
 ،* كرمت الدولة المعلمات إلي المدرسة كل صباح . ،* تذھب المعلمات   *المعلمات مخلصات في عملھنّ 

 اتالمخلص
 ....................................................................................................................من عندك: أمثلةھات 
 

   ثالثًا: جمع التكسیر : ھو ما دل على  أكثر من اثنین أواثنتین  بتغیر صورة مفرده وھو للعقالء وغیرھم

 أنواع الجم�ع

   قسم إلى ثالثة أنواع ھي :ن ، وینـن أو اثنتیـالجمع  ھو كل ما دل على أكثر من اثنی     

 ) جمع التكسیر۳، (  ) جمع المؤنث السالم ۲،(  ) جمع المذكر السالم ۱(



۱۳ 
 

 .،* كرمت الدولة اآلدباء   ،* یذھب العمال للمصنع مبكًرا  *الجنود شجعان    
 ....................................................................................................................من عندك: أمثلةھات 

 ================================تدریبات================================
 أ))ثن واجمع الكلمات اآلتیة وضعھا في حمل مفیدة:

 ح ) .فال -طریق  -قلم  -نھر  -صدیق  -فتاة  -مھندس  -أسد  -رجل  -قصة  -نافذة  -( أم 
............................................................................................................................. ..........

.................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ..........

.................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. ..........

.................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..........

.................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ..........

.......................................................................................................................................  
 
 

 
 ؟ جمع التكسیرماھو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================================ 
 أمثلة:

 تكرم الدولة العلماء في عید العلماء . -۲   تتفتح األزھار في الربیع . -۱
 سلم المعلم على التالمیذ فى المدرسة .  -٤  رة في المكتبة .قرأُت كتب كثی -۳
 التالمیذ مجدون في الدراسة . -٦   القرود كثیرة في الغایة . -٥

    تتفتح األزھار في الربیع . -۱      ===========================================================

=========================================================== 
 

 إعرابھا الكلمة
  تتفتح

  األزھار
  في

  لربیعا

 عالمات إعراب جمع التكس�ي 

 العاقل مذكر أو مؤنث . رن للعاقل وغیـن أو اثنتیـر من اثنیجمع التكسیر : ھو ما دل على أكث
 التكسیرعالمات إعراب جمع 

 بالكسرةیجر  -۳  بالفتحةینصب  -۲  بالضمةیرفع  -۱
 

 



۱٤ 
 

 تكرم الدولة العلماء في عید العلماء . -۲  

=========================================================== 
 المكتبة . قرأُت كتب كثیرة في -۳  

 سلم المعلم على التالمیذ فى المدرسة . -٤  

=========================================================== 
 ة .القرود كثیرة في الغای -٥  

 
 
  

 
 

=========================================================== 
 التالمیذ مجدون في الدراسة . -٦  

 
 
  

 
 

 
 

 إعرابھا الكلمة
  تكرم
  الدولة
  العلماء

  في
  عید

  العلماء

 إعرابھا الكلمة
  قرأتُ 
  كتب
  كثیرة
  في

  المكتبة

 إعرابھا الكلمة
  سلم

  المعلم
  على

  التالمیذ
  فى

  المدرسة

 إعرابھا الكلمة
  القرود
  كثیرة
  في

  الغایة

 إعرابھا الكلمة
  التالمیذ
  مجدون

  في
  الدراسة



۱٥ 
 

 ================================تدریبات================================
 ثِن واجمع  الجمل االتیة أ))

 الولد یلعب بالكرة في النادي .   -۱

     ، الجمع:........................................................ المثنى:...................................................

 العصفور یقف فوق الغصن.    -۲

   ، الجمع:........................................................ ..............................................المثنى:.....

 عاد الجندي من المعركة . -۳

     ........، الجمع:................................................ المثنى:...................................................

=========================================================== 
  ب))أكمل مكان النقاط بجمع تكسیر مناسب 

 نحن نحب ............................ التي تقف فوق األشجار. -۱
 ذھب ................... للدفاع عن الوطن ضد المعتدین. -۲
  ء لیالً............. تمأل السما -۳
 
 
 

 

 ؟ جمع المذكر السالمماھو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================================ 
 أمثلة:

 .المعلمون مخلصون في عملھم -۲    انتصر المصریون في الحرب.   -۱
 إلى المصنع مبكًرا  النشطاء یذھب العاملون -٤   بالمھندسین الجدد. المصنعمدیررحب  -۳
 الالعبون ماھرون في اللعب. -٦   تفوقین من التالمیذ.ولة المكرمت الد -٥

   انتصر المصریون في الحرب.   -۱      ===========================================================

=========================================================== 

 إعرابھا الكلمة
  انتصر

  المصریون
  في

  الحرب

 عالمات إعراب جمع المذكر السالم

جمع المذكر السالم: ھو ما دل على أكثر من اثنتن مذكرین عاقلیـن  بزیادة (ون) إلى نھایة الكلمة 
 المفردة في حالة الرفع، و(ین) في حالتي النصب والجر  .

 عالمات إعراب جمع المذكر السالم
 یجر بالیاء -۳  ینصب بالیاء -۲  یرفع بالواو -۱

 



۱٦ 
 

 .المعلمون مخلصون في عملھم -۲  

=========================================================== 
 بالمھندسین الجدد. المصنع مدیررحب  -۳  

 .إلى المصنع مبكًرا النشطاء لعاملونیذھب ا -٤  

=========================================================== 
 تفوقین من التالمیذ.كرمت الدولة الم -٥  

 
 
  

 
 

=========================================================== 
 الالعبون ماھرون في اللعب. -٦  

 
 
  

 
 

 
 
 

 

 إعرابھا الكلمة
  المعلمون
  مخلصون

  في
  عملھم

 إعرابھا الكلمة
  رحب
  مدیر

  المصنع
  بالمھندسین

  الجدد

 إعرابھا الكلمة
  یذھب

  العاملون
  النشطاء

  إلى
  المصنع
  مبكًرا

 إعرابھا الكلمة
  كرمت
  الدولة

  المتفوقین
  من
  میذالتال

 إعرابھا الكلمة
  الالعبون
  ماھرون

  في
  اللعب



۱۷ 
 

 ================================تدریبات================================
 تیة ثِن واجمع  الجمل اال أ))

 .  في كتابتھ الصحفي بارع -۱

     ، الجمع:........................................................ المثنى:...................................................

 تھتم الدولة بالفالح.   -۲

   ......................................................، الجمع:.. المثنى:...................................................

 .معلم مخلص اھذ -۳

     ، الجمع:........................................................ المثنى:...................................................
=========================================================== 

   : مذكر سالم مع الضبطب))أكمل مكان النقاط بجمع 
 یرضى هللا عن ................................... -۱
 یتعاون .................. في صید السمك -۲
 یدخل ...................... النار. -۳

 
 

 ؟ جمع المؤنث السالمھو  ما
 
 
 
 
 
 
 
 

 

================================================ 

 أمثلة:
 الممرضات رحیمات . -۲   ترق النسمات في فصل الربیع  . -۱

 یخرج الناس إلى المتنزھات مسرورین .  -٤  المدرسة معلمات المدرسةمدیرشكر  -۳

 عن أھمیة التعلیم .في مجلة قرأت صفحات  -٦    التلمیذات مجتھدات .-٥
   ترق النسمات في فصل الربیع  . -۱      ===========================================================

 إعرابھا الكلمة
  ترق

  النسمات
  في

  فصل
  الربیع  

 إعراب جمع المؤنث السالم

 الكلمة المفردة المؤنثة   جمع المؤنث السالم ھو ما دل على أكثر من اثنتین بزیادة (ات ) إلى نھایة
 ت إعراب جمع المذكر السالمعالما

 بالكسرةیجر  -۳  بالكسرةینصب  -۲  بالضمةیرفع  -۱
 

 



۱۸ 
 

 الممرضات رحیمات . -۲  

=========================================================== 
 المدرسة معلمات المدرسةمدیرشكر  -۳  
 
 
 
 
 
 
 
 

=========================================================== 
 یخرج الناس إلى المتنزھات مسرورین . -٤  

=========================================================== 
 .ناجحات مجتھدات الالتلمیذات  -٥  

 
 
  

 
 

=========================================================== 
 عن أھمیة التعلیم .في مجلة قرأت صفحات  -٦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعرابھا الكلمة
  الممرضات
  رحیمات

 إعرابھا الكلمة
  شكر
  مدیر

  المدرسة
  معلمات
  المدرسة

 إعرابھا الكلمة
  یخرج
  الناس
  إلى

  المتنزھات
  مسرورین

 إعرابھا الكلمة
  التلمیذات

   مجتھدات ال
  ناجحات

 إعرابھا الكلمة
  قرأت

  صفحات
  في

  مجلة
  عن

  أھمیة
  التعلیم



۱۹ 
 

 ================================تدریبات================================
 ثِن واجمع  الجمل االتیة أ))

 لھا أوان مبھرة. الفراشة جمیلة -۱

     ........................................، الجمع:................ المثنى:...................................................

 في مذاكرتھا. التلمیذة مجتھدة   -۲

   ، الجمع:........................................................ المثنى:...................................................

 .ھذه الطبیبة ماھرة  -۳

     ، الجمع:........................................................ ..............................المثنى:.....................
=========================================================== 

  سالم مع الضبط :  مؤنثب))أكمل مكان النقاط بجمع 
 ...یرضى هللا عن ................................ -۱
 تربیة األبناء................... في  تتعاون -۲
  یدخل ...................... النار. -۳

 
 

 ؟ الفاعلماھو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

================================================ 
 أمثلة:

 نجح التلمیذان في االمتحان . -۲  أجرى العالم التجربة في المعمل  . -۱
 انتصر الجنودعلى األعداد في المعركة   -٤  سكنریة صباًحا.سافر أبوك إلى اإل -۳
 كتبت التلمیذات الواجب . -٦   .سقى الفالحون األرض  -٥

    أجرى العالم التجربة في المعمل  . -۱      ===========================================================
 إعرابھا الكلمة
  أجرى
  العالم

  التجربة
  يف

  المعمل  

 عالمات إعراب الفاعل

 الفاعل ھو من قام بتنفیذ الفعل أو أتصف بھ وھو مرفوع .
 عالمات رفع الفاعل ھي :

 الضمة في حالة المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسیر . -۱ 
 . األلف في حالة المثنى -۲
 الواو في حالتي جمع المذكر السالم واألسماء الخمسة.  -۳
 



۲۰ 
 

 نجح التلمیذان في االمتحان . -۲  

=========================================================== 
 سافر أبوك إلى اإلسكنریة صباًحا. -۳  

 على األعداد في المعركة   انتصر الجنود -٤  

=========================================================== 
 .سقى الفالحون األرض  -٥  

 
 
  

 
 

=========================================================== 
 كتبت التلمیذات الواجب . -٦  

 
 
  

 
 

 ================================تدریبات================================
 ثِن واجمع  الجمل االتیة )أ)

 یزور السائح األھرامات -۱

     ، الجمع:........................................................ المثنى:...................................................

 إعرابھا الكلمة
  نجح

  التلمیذان
  في

  االمتحان

 إعرابھا لكلمةا
  سافر
  أبوك
  إلى

  اإلسكنریة
  صباًحا

 إعرابھا الكلمة
  انتصر
  الجنود
  على

  األعداد
  في

  المعركة  

 إعرابھا مةالكل
  سقى

  الفالحون
  األرض

 إعرابھا الكلمة
  كتبت

  التلمیذات
  الواجب



۲۱ 

 اتقن العامل عملھ   -۲

  ، الجمع:........................................................ ....المثنى:...............................................

 ینظم المجتھد وقتھ -۳

 ، الجمع:........................................................ المثنى:...................................................
=========================================================== 

ب))أكمل مكان النقاط بفاعل مناسب مع الضبط : 
 یحب ..................... المخلصین في أعمالھم. -۱
 تحنو ................. على األبناء -۲
  تطیر .................. في السماء. -۳
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